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Bakgrunn

Avhendingsloven som regulerer salg av bolig skal fornyes. Forbrukerrådet og 
Eiendom Norge jobber for at loven i størst mulig grad skal fungere for både 
selger og kjøper. Vi tror det kan gjøres forbedringer i gjeldende lovverk. 

Norske regler for salg av brukt bolig bygger på det vi kaller 
«auksjonsprinsippet». De fleste privatpersoner bruker megler til å gjennomføre 
annonsering, visning og budrunde ved salg av bolig. Skal kjøper gi bud på 
boligen etter visning, må budet stå til minimum kl. 1200 første virkedag etter 
siste annonserte visning. Etter det kan alle potensielle kjøpere legge inn bud 
med de frister og betingelser de selv ønsker. I tillegg ser vi at private tidvis går 
utenom reglene for salg gjennom megler og legger inn bud direkte til selger, 
såkalt «kupping», som fører til at andre interessenter ikke vil kunne delta i 
budrunden og blir avskåret for å by på gjeldende bolig. 

Forbrukerrådet og Eiendom Norge lurer på om det er en god idé med 
fellesregler for budgivning, altså at kjøpere skal oppleve samme regler for 
budrunden uavhengig av om eiendommen selges gjennom megler eller ikke.



Påstand 1

I dag skal alle bud stå til minimum kl. 
1200 første virkedag etter siste 
annonserte visning, men budgiver står 
fritt til å sette lengre frist. For noen 
potensielle kjøpere kan dette være 
knapt med tid til både å tenke seg om 
og få sjekket finansiering, og vi lurer 
på om det er en god idé at alle bud må 
stå til f.eks. kl. 12 andre arbeidsdag
etter siste annonserte visning? 

Foreløpig konklusjon:

Forbrukerne gir ikke en tydelig 
tilbakemelding på at de ønsker å flytte 
fristen for å legge inn bud 24 timer.

Stemmer for Stemmer 
mot

Ratio

Påstand 1 I dag skal alle bud stå til minimum kl. 12:00 første virkedag etter siste 
annonserte visning. Vi foreslår å utvide med 24 timer. 281 222 1.27

Argument for Lengre frist er bra for å gi kjøper mulighet til å undersøke diverse med 
f.eks kommune; håndverker, takstfirma osv. 284 72 3.94

Argument for Lang frist er bra fordi det gir bedre tid til å tenke seg om før et veldig 
viktig kjøp. 242 70 3.46

Argument for Fristen bør utvides med 24 timer for at kjøpere som ikke har 
finansieringen på plass skal rekke det. 74 241 0.31

Argument 
mot

Fristen er lang nok fordi alt det praktiske (f.eks finansiering) bør være 
avklart før visning uansett. 271 89 3.04

Argument 
mot

Fristen er lang nok fordi det er viktig for kjøpere å avklare et eventuelt 
salg raskt dersom det er flere boliger som er aktuelle å kjøpe. 213 98 2.17

Argument 
mot

Fristen er lang nok fordi man på visning uansett kjenner om noe er et 
hjem eller ei. 99 199 0.50

Argument 
mot

Fristen er lang nok fordi lengre frist kan ha negativ påvirkning på salg i 
mindre attraktive områder. 90 197 0.46



Påstand 2

I dag er det ikke regler for hvor lenge et 
bud må stå, ut over kl. 12 første virkedag 
etter siste annonserte visning. Noe som i 
enkelte tilfeller fører til opphetete 
budrunder med korte frister. Vi lurer på 
om det bør være regler for hvor lenge et 
bud skal stå, slik at det blir bedre tid til å 
snakke med alle potensielle budgivere, og 
selger får tid til å tenke seg om. 

Foreløpig konklusjon:

Forbrukerne ønsker regulerte 
minimumsfrister i budgivningen. 

Stemmer for Stemmer 
mot

Ratio

Påstand 2 Når budrunden først er i gang er det ingen regler for hvor lenge et 
bud må stå. Dette kan i enkelte tilfeller føre til opphetede budrunder 
med korte frister. Det bør være regulert at budet skal stå i minst 60 
minutter.

344 135 2.55

Argument for En minimumsfrist pr bud er lurt fordi det gir potensielle budgivere 
bedre tid til å tenke seg om og drøfte bud med eventuelle partnere. 336 38 8.84

Argument for En minimumsfrist pr bud er lurt fordi det gir selger litt tid til å tenke 
seg om. 280 48 5.83

Argument for En minimumsfrist pr bud er lurt fordi det minimerer risikoen for feil 
hos megler. 239 52 4.60

Argument for En minimumsfrist pr bud er lurt fordi risikoen for å kjøpe «over evne» 
går ned. 243 57 4.26

Argument for En minimumsfrist pr bud er lurt fordi det gjør det lettere å 
gjennomføre en budrunde i arbeidstiden. 235 65 3.62

Argument 
mot

Å ikke ha regulerte frister gjør budrunden raskere; slik at de som ikke 
«vinner» budrunden hurtigere kan gå inn og by på en annen bolig. 125 177 0.71

Argument 
mot

Å ikke ha regulerte frister hindrer megler i å «mase» på potensielle 
kjøpere. 108 172 0.63

Argument 
mot

Å ikke ha regulerte frister gir kjøper mulighet til å få kjøpt boligen til 
lavere pris. 88 180 0.49



Påstand 3

I dag kan en potensiell kjøper inngi bud direkte 
til boligselger uten å måtte følge budreglene
som gjelder ved bruk av megler, såkalt 
«kupping». I slike tilfeller kan ikke megler 
informere andre interessenter om budet som 
er kommet inn og forhandlingen mellom 
boligselger og budgiver må skje uten meglers 
deltagelse. Bør reglene for bud må gjelde alle 
kjøp, også de hvor boligen selges uten megler? 
Da vil potensielle kjøpere få like regler som vil 
kunne gi forutsigbarhet samtidig som vi hindrer 
at kjøpere «kupper» en budrunde hvor andre 
budgivere ikke gis anledning til å delta. Vi lurer 
på om det er fornuftig at budreglene skal gjelde 
likt for alle forbrukere ved alle boligsalg der 
boligen markedsføres med annonserte 
visninger. 

Foreløpig konklusjon:

Forbrukerne gir ikke en tydelig tilbakemelding 
på om de ønsker å flytte lovverk om budgivning 
til avhendingslova. Partene er usikker på om 
denne problemstillingen blir for uklar til at det 
er hensiktsmessig å kjøres gjennom en slik 
undersøkelse. 

Stemmer 
for

Stemmer 
mot

Ratio

Påstand 3 I dag trenger en potensiell kjøper ikke følge budreglene som gjelder ved 
bruk av megler hvis bud gis direkte til selger; eller boligen selges på 
åpent marked uten megler. Dette er en praksis som bør reguleres ved at 
budreglene gjelder alle åpne salg av bolig, også de uten megler.

262 214 1.22

Argument 
for

At alle kjøp av bolig skal reguleres med budregler er lurt fordi da får alle 
som har meldt interesse vite om andre bud; og alle som ønsker å kjøpe 
har i teorien like muligheter til det.

262 67 3.91

Argument 
for

At alle kjøp av bolig skal reguleres med budregler er lurt fordi det gir alle 
kjøpere like muligheter til å kjøpe; noe som er mye viktigere ved salg av 
bolig enn andre eiendeler.

229 86 2.66

Argument 
for

At alle kjøp av bolig skal reguleres med budregler er lurt fordi vi vil 
unngå situasjoner hvor selger «lures» til å selge boligen til en lavere pris 
enn budrunde ville gitt.

194 103 1.88

Argument 
mot

Kun boligsalg gjennom megler bør reguleres med budregler for da står 
selger fritt til å selge til den person og pris selger ønsker. 248 71 3.49

Argument 
mot

Kun boligsalg gjennom megler bør reguleres med budregler; ellers blir 
det for komplisert / rigid for selger å selge selv. 240 86 2.79

Argument 
mot

Kun boligsalg gjennom megler bør reguleres med budregler fordi det 
angår kun selger hvem som kjøper boligen. 195 80 2.44

Argument 
mot

Kun boligsalg gjennom megler bør reguleres med budregler for da har 
selger muligheten til å få høyere pris gjennom bud som f.eks kommer på 
forhåndsvisning.

168 95 1.77


